
 
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 ), dalej jako „RODO”.
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Uniwersytet  Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 

Poznań 

 

Dobre praktyki stosowania przepisów o ochronie danych osobowych RODO 

 

1.Zapoznaj się z warunkami przetwarzania danych osobowych w UMP, m:in. z Polityką Ochrony Danych 

Osobowych oraz procedurami w zakresie ochrony danych osobowych. 

2.Przetwarzaj tylko dane na podstawie nadanego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

oraz w zakresie jaki jest wymagany na danym stanowisku. 

3.Zgłaszaj naruszenia ochrony danych zgodnie z procedurą lub do przełożonego. 

4.Nie loguj się na uprawnieniach innej osoby, ani  nie ujawniaj innej osobie swoich haseł. 

5.Korzystaj z poczty elektronicznej UMP oraz przesyłaj pliki zawierające dane osobowe w sposób 

zaszyfrowany. 

6.Nie udzielaj żadnych informacji, zwłaszcza informacji z danymi szczególnej kategorii osobom 

nieuprawnionym. 

7. Nie utrwalaj danych osobowych na nośnikach prywatnych np.: pendrive, ani nie nagrywaj rozmów 

zwłaszcza z pacjentami. 

8.Nie fotografuj pacjentów, zdarzeń, dokumentacji medycznej, zdjęć RTG, dokumentacji kadrowej,                  

ani żadnej innej, która jest własnością UMP, przy użyciu telefonu komórkowego czy aparatu 

fotograficznego. 

9.Wideokonferencje, spotkania i nauczanie zdalne prowadź tylko na platformie MS Teams należącej 

do UMP i zgodnie z wytycznymi UMP w tym zakresie. 

10.Nie udostępniaj linków do konferencji, spotkań, nauczania zdalnego w mediach społecznościowych. 

11.Upewnij się, że osoby postronne nie mają dostępu do Twojego ekranu komputera/laptopa. 

12.Przed udostępnieniem ekranu zamknij wszystkie okna, tak aby inni uczestnicy konferencji, 

spotkania, nauczania zdalnego na MS Teams ich nie zobaczyli. 

13.Ogranicz ilość podawania danych osobowych do niezbędnych podczas wideokonferencji, spotkania, 

nauczania zdalnego na MS Teams. 

14.Nie udostępniaj dokumentów służbowych za pomocą czatu, który może być publiczny. 

15. Po zakończeniu wideokonferencji, spotkania, nauczania zdalnego na MS Teams, wyłącz mikrofon                 

i kamerę. 

16.Upewnij się, że zakończyłeś/aś spotkanie on-line i aplikacja została zamknięta. 

17.Nie przekazuj innym podmiotom danych osobowych, dla których Administratorem jest UMP. 

18. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się z Inspektorem 

Ochrony Danych w UMP za pomocą e-mail: iod@ump.edu.pl 
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